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Apoio da
população é
fundamental
no combate ao
Aedes aegypti
Moradores precisam fazer a sua parte para
manter Pindamonhangaba livre de doenças como
a dengue, a zika, a chikungunya e a febre amarela
Graças à participação popular, aos esforços dos agentes do
Controle de Vetores e também ao
trabalho de conscientização voltada principalmente às crianças,
Pindamonhangaba vem mantendo bom índice na Avaliação de
Densidade Larvária (ADL) – do
mosquito transmissor das doenças: dengue, chikungunya, zika
vírus e febre amarela.
O índice, que chegou a 6,5
em janeiro deste ano; caiu para
0,2 em julho; e em outubro subiu para 1,3. De acordo com o
Departamento de Proteção aos
Riscos e Agravos a Saúde / Setor
de Controle de Vetores do muni-

cípio, a preconização do Ministério da Saúde é que este índice
seja menor que 1. Por isso é tão
importante a colaboração da população no combate intensivo e
constante ao Aedes aegypti.
É fundamental que os moradores façam sua parte, cuidando da sua casa e do seu quintal e
apoiando as ações do município,
como o projeto realizado com os
alunos da Rede Municipal: “Combatentes Mirins” e as apresentações das esquetes “Todos juntos
contra o Aedes aegypti” – promovido por meio da parceria entre as
secretarias de Saúde e de Educação e Cultura.
PÁGINA 3

Cuidados básicos como vistoriar vasos de plantas são ações importantes na eliminação de criadouros

Tudo pronto para o mais tradicional festival de teatro da região

“Máquina de Brasilidades” é um dos espetáculos convidados desta edição do Festival

Pindamonhangaba
receberá, a partir da
próxima semana, o mais
tradicional festival de teatro da região: o “Feste”.
Realizada pelo Departamento de Cultura
de Pindamonhangaba,
a 40ª edição do Festival Nacional de Teatro
ocorrerá de 14 a 25 de
novembro, com apresentações nas categorias:
“Adulto”; “Rua”; e “Infantil”, além de espetáculos convidados.
Essa será mais uma
grande oportunidade
para que o público da
cidade assista gratuitamente a diversos espetáculos, conheça novas
linguagens e valorize o
teatro e a cultura como
um todo. Além da troca
de experiências para os
atores e os agentes culturais da cidade. Prestigie!
PÁGINA 6

Moreira César: inscrições
para castração gratuita de
cães e de gatos continuam
PÁGINA 3

Palacete 10 de
Julho recebe
lançamento do
livro “Trilhas de
um Sonhador”
PÁGINA 6

Casa Transitória realiza
“Noite da Pizza” no
próximo sábado
PÁGINA 2
PREVISÃO DO TEMPO
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Cpic
realiza
aulas
gratuitas
ditorial
E
Um dever de todos
Graças à participação popular, aos esforços
dos agentes do Controle de Vetores e também
ao trabalho de conscientização voltada
principalmente às crianças, Pindamonhangaba
vem mantendo bom índice na Avaliação de
Densidade Larvária (ADL) – do mosquito
transmissor das doenças: dengue, chikungunya,
zika vírus e febre amarela.
O índice, que chegou a 6,5 em janeiro deste
ano, caiu para 0,2 em julho; mas, em outubro
subiu para 1,3. A preconização do Ministério da
Saúde é que o índice seja menor que 1.
Este número desperta a atenção do
Departamento de Proteção aos Riscos e
Agravos a Saúde / Setor de Controle de Vetores
do município – que pede a colaboração da
população no combate intensivo e constante ao
Aedes aegypti.
A Avaliação de Densidade Larvária é realizada
quatro vezes no ano e ela retrata a projeção de
possível transmissão dessas doenças para 2019.
Por isso, é fundamental que os moradores
façam sua parte, apoiando as ações existentes
no município, como o projeto realizado com os
alunos da Rede Municipal: “Combatentes Mirins”
e as apresentações das esquetes “Todos juntos
contra o Aedes aegypti” – promovido por meio
da parceria entre as secretarias de Saúde e de
Educação e Cultura.

Casa Transitória
realiza “Noite da
Pizza” neste sábado
A Casa Transitória “Fabiano de Cristo” promoverá, neste sábado (10),
mais uma “Noite da Pizza”. O rodízio será a partir das 20 horas e custará
R$18,90, sendo que crianças menores de 5 anos não
pagam e, de 6 a 10 anos,
pagam meia.
A Casa Transitória trabalha com a prestação
gratuita de apoio social às
famílias, crianças e adolescentes em situação de

vulnerabilidade. Por isso,
realiza eventos beneﬁcentes para a arrecadação de
fundos, como a “Noite da
Pizza”. Inclusive, a rodada
da massa poderá ser paga
com cartão de crédito.
A “Noite da Pizza” será
realizada na sede da Casa
Transitória, que ﬁca na
rua Frei Fabiano de Cristo, 555 – Crispim. Mais
informações podem ser
adquiridas pelo telefone:
3642-6277.
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de ioga às quintas-feiras
Fortalecimento, ﬂexibilidade, concentração. Esses são alguns
dos benefícios proporcionados pela prática da
ioga e, agora, eles estão
ao alcance de mais pessoas. O Cpic (Centro de
Práticas Integrativas e
Complementares)
da
Secretaria de Saúde
da Prefeitura, realiza,
todas as quintas-feiras, aulas gratuitas de
yoga.
As aulas são das 9 às
10 horas, com a facilitadora Daya e têm feito grande sucesso, pois
cada aluno faz as posturas dentro de seu limite
e consegue, a cada dia,
mais evolução em seus
movimentos, reﬂetindo
em uma vida mais saudável e sem dores.
“A ioga trabalha
as emoções, ajuda as
pessoas a agirem de
acordo
com
seus
pensamentos e sentimentos, além de
trazer um profundo
relaxamento, concentração, tranqüilidade
mental, fortalecimento do corpo físico e o
desenvolvimento da
flexibilidade”, afirma
a coordenadora do
Cpic, Ticianna Gama
Santana.
Para participar, basta ir ao Cpic, que ﬁca na
rua Dr. José Luiz Cembranelli, 1.005, Parque
das Nações.
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FIBRIA PREMIA IDEIAS INOVADORAS DE
FORNECEDORES NO VALE DO PARAÍBA
A Fibria, produtora
de celulose de eucalipto a partir de florestas
plantadas,
incentiva
a inovação entre seus
empregados e fornecedores por meio do “Programa i9”. A iniciativa
estimula a criação de
projetos inovadores, reconhece e premia profissionais que propõem
ideias para melhorar os
processos da empresa.
No Vale do Paraíba, o
“i9 Fornecedores” recebe até dezembro sugestões de empregados
das empresas Emflora,
Expresso Nepomuceno
e SKF.
O “i9 Fornecedores” é exclusivo para os
prestadores de serviços
e é uma das três categorias do programa – há
ainda o “i9 Livre” e o
“i9 Foco”, ambos vol-

tados aos empregados
da Fibria e, também,
estão em andamento
neste ano. “Estamos
na quarta edição do i9
Fornecedores, em um
processo de aprendizado deste modelo aberto que envolve a cadeia
de suprimentos. A gestão do programa está
mais automatizada e a
ideia é ampliar as possibilidades de inovação,
abrindo as portas para
ouvir sugestões de outros públicos. Temos
muitos
fornecedores,
que podem trazer novos
olhares sobre nossos
processos”, afirma Leandro Andreatta, coordenador do Sistema de
Gestão da Fibria.
Representantes das
três empresas fornecedoras participaram de
treinamentos sobre o

i9 no mês de agosto e
as sugestões podem ser
inscritas até o dia 31 de
dezembro. Todas elas
serão analisadas pela
área de Controladoria
da Fibria e, por um comitê de inovações, em
caso de aprovação, os
profissionais responsáveis pela ideia receberão uma premiação em
dinheiro.
Entre as ideias premiadas, em anos anteriores, no i9 Fornecedores,
Leandro
Andreatta, destaca as
sugestões para melhoria da ergonomia
no manuseio de equipamentos utilizados
na operação florestal,
entre outras ideias
que geraram mais
produtividade e qualidade de vida para os
empregados.

Vanguarda Literária
* José Valdez de Castro Moura

* O autor é médico, mestre e doutor pela USP, professor universitário, Magister ad Honorem da Universidade de Bolonha, e Professor Visitante das Universidades de Bonn,
Munique, Colônia e Berlim (Alemanha). Professor Convidado da Universidade de Paris V (Sorbonne)

FILOSOFIA E TEOLOGIA: ALGUMAS REFLEXÕES
A história nos ensina
que, no período medieval, em especial, havia um
embate travado entre os
adeptos da religião cristã
e a ﬁlosoﬁa, basicamente
entre a fé e a razão. Para
os cristãos, a verdade revelada tem o princípio é sua
destinação do homem como
sendo ele semelhante ao
Deus - Pai, e a Ele retornará. Por outro lado, para os
pensadores, o mundo natural , por extensão, o cosmos
seria a fonte da lei e da harmonia , um integrante desse mundo, reconhecendo-se
por meio da evolução do conhecimento .
Ora, a ﬁlosoﬁa questiona, sendo “rebelde”, desde
a sua origem, na antiga
Grécia ela tenta ir além
dos obstáculos oriundos de
uma fé cega no que narravam principalmente os
Poetas Homero e Hesiodo.
Dessa maneira, os ﬁlósofos buscavam, nas suas
inquietantes indagações,
causas racionais para explicar os fenômenos (tudo
o que era passível de ser
revelado, segundo a etimologia grega da palavra) a
partir de causas racionais.
Não podemos esquecer que
o Grande Pai da Filoso-

internetsv.info

ﬁa-Sócrates foi condenada
beber cicuta, entre outros
motivos, por tentar explicar a natureza de maneira diferente da concepção
dos seus contemporâneos.
Esse confronto entre razão
e fé prosseguiu, basta observarmos o papel da Inquisição, tempos tristes da
tirania da Igreja Católica
contra os pensadores, como
Galileu e Giordano Bruno,
entre outros.
Ao longo do correr dos
tempos, o homem, principalmente nos tempos
atuais, na sua ânsia de liberdade e conquistas tecnológicas, coloca a sua fé
débil no trabalho, na produção, e, quanto mais tem,

mais egoísta, e, de outro
lado, vemos cada vez mais
os fanáticos, em sua fé tresloucada, eliminando será
humanos em nome da religião. O ideal de ser mais
cedeu para o ideal de ter
mais, tendo como consequências a concentração de
riquezas e de miséria estabelecendo-se um abismo:
de um lado, uma minoria
que tudo tem e tudo pode, e
de outro a maioria jogada
na miséria, sem perspectivas de liberdade e de sobrevivência.
Por ﬁm, algo precisa ser
dito sobre a Teologia e sua
relação de completude com
a ﬁlosoﬁa, uma vez que,
para ela, DEUS represen-

ta Vida Pura, Amor Puro;
para a ﬁlosoﬁa, Deus se
constitui num ser inﬁnito, Nuno e simples e causa fundamental dos seres,
exercendo sua ação por
meio de leis naturais, sendo dessa causa a origem da
dinâmica dos seres ﬁnitos.
A teologia contém saberes
que poderiam completar a
ﬁlosoﬁa, porquanto Deus
não se constitui apenas na
simples causa de todas as
coisas, dos seres, vai mais
além, pois, sendo amor,
num relacionamento de
louvor, súplica e de oração.
Como diria o ﬁlósofo Maurice Blondel: “a teologia
representa a perfeição da
ﬁlosoﬁa”.
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Prefeitura de Pindamonhangaba
apresenta orçamento para 2019
Divulgação

Prefeito, vice-prefeito,
secretários e diretores
municipais compareceram à
Câmara, nesta terça-feira (6)

A Prefeitura de
Pindamonhangaba
apresentou à Câmara
Municipal, nessa terçafeira (6), seu orçamento
para o exercício 2019.
Com a presença
do prefeito, Isael
Domingues, do viceprefeito, Ricardo
Piorino, e da maioria
dos secretários e
diretores municipais,
a Audiência Pública foi
dirigida pelo presidente
da Comissão de
Finanças e Orçamento
da Câmara, vereador
Roderley Miotto, e
contou ainda com a
participação de outros
parlamentares.
A apresentação da
“Lei Orçamentária
Anual” – que estabelece
as despesas e as receitas
que serão realizadas

no próximo ano – foi
feita pela secretária
Municipal da Fazenda
e Orçamento, Maria de
Fátima Bertogna, com o
auxílio de uma planilha
exibida para todos no
telão.
Além dela, os
secretários presentes
ao plenário
puderam explanar
sobre suas pastas,
sobre a aplicação
de suas verbas,
assim como também
puderam citar
alguns dos projetos
previstos para
serem realizados no
próximo ano.
A “Lei Orçamentária
Anual” deve ser
votada e aprovada
até o fim de cada ano,
segundo orientação da
Constituição Federal.

Educadores da rede
pública participarão
de oficina musical

Colaborou com o texto:
Victor Gobbo
***
A Escola Municipal
Gilda Piorini Molica receberá a “Oficina de Musicalização para Educadores”,
nesta quarta-feira (7) e
quinta-feira (8), das 18 às
20h30. Quem coordenará o evento será o músico
Celso Pan, da reconhecida
Cia Cultural Bola de Meia.
A atividade tem como
objetivo proporcionar aos
25 professores uma vivência em que, através de
jogos, dinâmicas e brincadeiras, eles possam ampliar o conhecimento e o
prazer na relação de ensino e aprendizagem. A atividade utilizará dinâmicas de vivências musicais
trabalhando
elementos
do som e do ritmo, aquecimento físico, exercícios
de técnica vocal e tam-

bém oferecerá repertório
básico do cancioneiro
popular, incluindo Heitor Villa Lobos, cantigas
de roda e expressões da
Cultura popular. O evento acontecerá também
dia 14 (também uma
quarta-feira), das 18 às
21 horas.
De acordo com a diretora Pedagógica da Secretaria de Educação da
Prefeitura, Luciana Ferreira, a oficina é ofertada para professores do
ensino infantil e fundamental, como uma nova
capacitação que refletirá
em sala de aula. “A música
desperta a sensibilidade.
Com essa oficina, o professor vai conhecer outros
recursos para trabalhar a
sensibilidade através da
música. Com certeza, professores e alunos serão beneficiados”, explicou.
Celso Pan

Apoio da população é fundamental
para combate ao Aedes aegypti
Moradores precisam
fazer a sua parte para
manter Pindamonhangaba livre de doenças como
a dengue, a zika, a chikungunya e a febre amarela
A Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do
Departamento de Proteção aos Riscos e Agravos
a Saúde, setor de Controle
de Vetores, divulgou, nesta semana, o índice de 1,3
com a Avaliação de Densidade Larvária (ADL)
realizada em outubro de
2018. Esta é a última avaliação de 2018, que retrata a projeção de possível
transmissão das doenças
de dengue, chikungunya,
zika vírus e febre amarela
para 2019.
Pindamonhangaba realiza, quatro vezes ao ano,
a avaliação de Densidade
Larvária (ADL). Os números deste ano são: janeiro – 6,5; abril - 1,7; julho
– 0,2 e outubro - 1,3. De
acordo com o diretor de
Proteção de Riscos e Agravos à Saúde, Rafael Lamana, “este último ADL nos
deixa em estado de alerta,

Divulgação

“Combatentes-mirins” são reforço na luta contra o Aedes aegypti em Pinda
face o índice preconizado
pelo Ministério da Saúde,
que deve ser menor que
1”, explicou.
Segundo Lamana, a
queda do índice de densidade larvária de janeiro
a outubro de 2018 foi obtida graças aos esforços
dos agentes do Controle
de Vetores, a participação
popular e também ao trabalho de conscientização
voltada principalmente às
crianças, com a realização
de 107 apresentações de
esquetes com o tema “Todos juntos contra o Aedes

aegypti”, em parceria entre as secretarias de Saúde, e de Educação e Cultura, abrangendo a Rede
Municipal de Ensino e o
Parque da Cidade. Também é destaque o projeto
piloto “Combatentes-mirins”, realizado com os
alunos da Escola Municipal Isabel do Carmo, do
Crispim.
O combate ao criadouro do Aedes aegypti é uma
ação obrigatória de todos:
cidadãos e Poder Público,
contudo, os quintais das
casas são os locais onde

foram encontradas as larvas: vasos de plantas, potes, reservatórios de água
de chuva e lixo / entulho.
“Por esta razão, mantenha seus imóveis em
bom estado de conservação, faça o descarte
adequado de materiais
inservíveis. Na impossibilidade, mantenhase vigilante a este materiais, plantas, ralos e
qualquer superfície que
possa acumular água”,
solicitou o diretor Rafael
Lamana.

Inscrições para a castração
continuam em Moreira César
As inscrições para
a castração gratuita
de cães e gatos continuam, até sexta-feira
(9), na Subprefeitura de Moreira César.
Essa é a segunda ação
de castração realizada
pela Prefeitura de Pindamonhangaba,
por
meio do Departamento
de Proteção aos Riscos
e Agravos à Saúde -Vigilância Epidemiológica, abrangendo agora o
Distrito de Moreira César – anteriormente, o
bairro Araretama havia
sido contemplado.
A Subprefeitura fica
na avenida José Au-

Divulgação

gusto Mesquita, 170, no centro de Moreira César. O
serviço de castração é destinado a cães e gatos com
objetivo à identificação e ao controle populacional
dos animais em Pindamonhangaba.
Para realizar a inscrição, é necessário que o proprietário do animal apresente comprovante de endereço, cópia do documento pessoal com foto, além de
preencher a ficha de inscrição e termo de autorização

cirúrgica. As inscrições
e o procedimento cirúrgico não terão custos aos munícipes, que
deverão estar atentos
às recomendações do
pré e pós-operatório,
garantindo assim a
plena recuperação no
animal.
No total, serão castrados 240 cães e 120
gatos. As cirurgias serão realizadas dias 17 e
18 de novembro.
De acordo com a Vigilância Epidemiológica,
a castração gratuita está
sendo realizada por regiões da cidade e, em breve, outras localidades
serão contempladas.
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P oder Legislativo

Câmara homenageia Comerciários em
Sessão Solene pela passagem do seu dia
Quatro homenageados receberam Diploma de Honra ao Mérito pelo bom trabalho
realizado no atendimento à população, nos seus estabelecimentos comerciais
Foto: Divisão de Comunicação/CVP

LUIZ CARLOS PINTO

A Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba realizou no último dia 30 de outubro
no Plenário Francisco
Romano de Oliveira a
Sessão Solene de Homenagem ao Dia do
Comerciário, onde na
oportunidade
quatro
funcionários do ramo
do comércio varejista e
afins, foram laureados
pela eficiência, excelência e bons serviços prestados ao comércio e à
população.
O evento foi realizado por força do Decreto
Legislativo nº 07, de 20
de junho de 2005, onde
o vereador Roderley
Miotto (PSDB), presidiu a Solenidade.
A cerimônia contou
com a presença do Dr.
Carlos Dionísio de Moraes, Presidente do Sindicato dos Comerciários
de Pindamonhangaba,
Taubaté e região, Orador Oficial da Sessão
e ainda o sr. Erasmo
Carlos Borges, Gerente
das Lojas Cem de Pindamonhangaba, a Dra.
Maria Francisca Alves
da Cruz Gomes, do Departamento Jurídico do
Sincomerciários,
Raquel Muniz Nunes, Assistente Administrativo
do Sincomerciários, Vânia Cristina de Moura
Soares, além de amigos
e familiares dos homenageados.
Na oportunidade, receberam Diplomas de
Honra ao Mérito, pela
comemoração do Dia do
Comerciário, pela comemoração ao Dia do
Comerciário em reconhecimento à eficiência

A CÂMARA

Erasmo Carlos Borges - Gerente das Lojas CEM, Raquel Muniz Nunes - Assistente Administrativo do Sincomerciários, Dra. Maria
Francisca Alves da Cruz Gomes - Departamento Jurídico do Sincomerciários, Alziro Geraldo da Silva - Ativ Ford, Thalita Amorim
Moreira - Contabilidade Peixinho, Carlos Dionísio de Moraes - Presidente do Sincomerciários, Natachie Rubia Ribeiro - Farma Conde,
Eliseu dos Santos - Lojas CEM e o vereador Roderley Miotto, que presidiu a Sessão Solene em homenagem ao Dia do Comerciário

e excelência dos bons
serviços prestados ao
comércio de Pindamonhangaba, os seguintes
profissionais: Eliseu dos
Santos, das Lojas Cem;
Natachie Rubia Ribeiro,
da Farma Conde; Thalita Amorim Moreira, da
Contabilidade Peixinho
e Alziro Geraldo da Silva, da Ativ Ford.
O Orador Oficial
da Sessão, Dr. Carlos
Dionísio de Moraes,
Presidente do SinComerciários de Taubaté,
Pindamonhangaba
e
Região, iniciou sua fala

VEREADORES DE PINDAMONHANGABA
WI-FI NO HORÁRIO DOS EVENTOS
OFICIAIS (SESSÕES ORDINÁRIAS, SOLENES, AUDIÊNCIAS
PÚBLICAS, ETC) JÁ ESTÁ DISPONÍVEL AOS INTERESSADOS.
DE

INFORMA QUE O ACESSO AO

I NFORME - SE PELO TELEFONE : (12) 3644-2284 OU
E- MAIL : INFORMATICA @ CAMARAPINDA . SP . GOV . BR

EXPEDIENTE
O conteúdo editorial desta página é de inteira responsabilidade da Divisão
de Comunicação da Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba.

destacando que o país
passa por um momento especial, onde tivemos recentemente uma
eleição para a escolha
dos novos governantes.
Uma situação difícil,
um alto nível de desemprego, mas o povo queria uma reforma, uma
mudança, e todos viram
o resultado das eleições. Disse ainda que o
sindicalismo também
passa por uma situação
muito difícil. Quando se
fala em sindicato, todo
mundo pensa que isso
é um verdadeiro bicho
papão, devido à herança
não muito boa de outros
sindicatos,
daqueles
que não prestaram um
bom serviço aos seus
filiados, não defendendo os trabalhadores.
O verdadeiro sindica-

lismo é o de trabalho e
de resultados. Agora a
classe dos comerciários
tem uma grande identidade sindical que os
representa na Câmara
dos Deputados, com a
eleição de seu representante, para que haja
empregos valorizados e
que todos tenham salários dignos. Que a Ordem e o Progresso realmente predominem.
“Esses quatro valorosos homenageados são
exemplo, isso é vocação, vocês acreditaram
no seu trabalho. As minhas mais sinceras homenagens, valorização,
gratidão. Vocês fazem
de suas profissões, seus
trabalhos com carinho,
amor e dedicação. Vocês são os melhores, parabéns!”.

TRIBUNA LIVRE
A

VOZ DO

CIDADÃO

DE

PINDAMONHANGABA

17ª Legislatura - 2017/2020
Mesa Diretora 2017/2018:

Ao finalizar, o vereador Roderley Miotto
destacou parabenizando todos os comerciários pelo transcurso do
seu dia, alusiva aos valorosos profissionais da
área comercial, varejista, atacadista e de serviços. “São funcionários
que dedicam horas de
suas vidas, trabalhando
diuturnamente, numa
carga horária extensa,
que exige muita disposição, paciência, disciplina, simpatia, determinação, sorriso fácil,
resistência muscular,
uma vez que na maioria das vezes trabalham
em pé, caminhando,
atendendo e, sobretudo
dando a devida atenção
aos clientes”. Continuando enfatizou que, “O
verdadeiro profissional

de vendas tem que se
reinventar freneticamente para manter-se
operante neste mercado cada vez mais competitivo. Na outra ponta está a vivência da
família, um importante
ponto de apoio, especialmente as esposas,
noivas ou namoradas,
peças-chaves na motivação e sucesso destes
profissionais que não
conhecem finais de
semana, pois são nestes dias que as vendas
ganham corpo. Recebam os nossos sinceros
agradecimentos e os
aplausos efusivos por
representarem dignamente todos os comerciários e comerciários
de nossa querida Pindamonhangaba. Parabéns a Todos!”.

A Transparência dos Atos do
Legislativo de Pindamonhangaba
na tela da sua TV!

Vereadores Carlos Moura - Magrão (Presidente), Osvaldo Macedo
Negrão - Prof. Osvaldo (1º vice-presidente), Renato Nogueira Guimarães Renato Cebola (2º vice-presidente), Roderley Miotto Rodrigues (1º secretário)
e Ronaldo Pinto de Andrade - Ronaldo Pipas (2º secretário).
Vereadores:

Antonio Alves da Silva - Toninho da Farmácia,
Felipe César - FC, Gislene Cardoso - Gi,
Janio Ardito Lerario, Jorge Pereira Alves - Jorge da Farmácia
e Rafael Goffi Moreira.
Divisão de Comunicação:
Assistentes de Imprensa Parlamentar:
Luiz Carlos Pinto - MTb 32.783
(12) 3644-2279 - comunicacao@camarapinda.sp.gov.br
Robson Luís Monteiro - MTb 18.021
(12) 3644-2275 - imprensa@camarapinda.sp.gov.br

Câmara de Vereadores de Pindamonhangaba
Plenário “Dr. Francisco Romano de Oliveira”
Rua Alcides Ramos Nogueira, 860 - Mombaça
CEP 12400-900 - Pindamonhangaba/SP
(12) 3644-2250

www.pindamonhangaba.sp.leg.br

Queremos ouvir sua voz!
Participe da TRIBUNA LIVRE da Câmara
de Vereadores de Pindamonhangaba!
Faça sua inscrição!
Sua participação é muito importante para nós!
Exerça sua cidadania!
Informe-se pelo Telefone (12) 3644-2287
E-mail: legislativo@camarapinda.sp.gov.br

Acompanhe as transmissões das
sessões ordinárias às segundas-feiras,
a partir das 18 horas

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:
www.pindamonhangaba.sp.leg.br/institucional/tv-camara
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Carreta da Mamograﬁa retorna
ao seu funcionamento normal
A “Carreta da Mamograﬁa Mulheres de Peito”,
programa do Governo do
Estado de São Paulo, que
está instalada na área externa da sede da prefeitura, retornou ao seu funcionamento normal, no ﬁm
da tarde dessa terça-feira
(6) e estará atendendo
normalmente na quartafeira (7) e quinta-feira (8),
conforme sua programação inicial.
Serão distribuídas 53
senhas nesses dois últimos dias de atendimento, por ordem de chegada e para atendimento

no mesmo dia, das 9 às
18 horas.
A carreta havia apresentado problemas na tarde de segunda-feira (5) e o
atendimento foi suspenso
também na terça-feira (6)
para que fosse realizado o
devido reparo.
O atendimento é gratuito. Mulheres de 35 a 49
anos precisam apresentar
o pedido médico, cartão
SUS e RG; acima de 50
anos serão necessários somente o RG e cartão SUS.
O resultado dos exames deverá ser retirado no
prédio da Saúde da Mu-

Divulgação

lher, que ﬁca na rua João
Gama, 155 – São Benedito, o antigo PA da Unimed, mediante protocolo
entregue na carreta após
o exame.
Na sexta-feira (9) e sábado (10), conforme programado previamente, a
carreta estará no local mas
não haverá atendimento.
Essas datas são reservadas
somente para as pessoas que forem chamadas e
precisarem repetir o exame já realizado na própria
carreta, além de procedimentos administrativos
internos.

Fatec Pinda segue com inscrições abertas para vestibular 2019
Cadastro deve ser feito pelo site, que já tem lista de resultado de isenção e redução de taxa
COLABOROU COM O TEXTO:
DAYANE GOMES
A unidade da Faculdade
de Tecnologia do Estado
de São Paulo (Fatec) em
Pindamonhangaba integra
a disponibilidade de vagas
oferecidas pela rede através
do processo seletivo para o
primeiro semestre de 2019.
As inscrições devem ser fei-

tas até às 15 horas do dia
13 de novembro, pelo site
www.vestibularfatec.com.
br. O endereço eletrônico também disponibiliza a
listagem dos pedidos contemplados com isenção ou
redução da taxa de R$ 70.
As Fatecs oferecem cursos gratuitos de nível superior na área da tecnologia.

EDITAL DE RECOMPOSIÇÃO NAS VAGAS DE CONSELHEIROS SUPLENTES,
REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL, NO CMDCA – CONSELHO MUNICIPAL
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PINDAMONHANGABA/SP.
O CMDCA – Conselho Municipal dos direitos da criança e do adolescente de
Pindamonhangaba, através de sua Presidente em exercício, conselheira Maria
Cristina Pereira da Luz, após deliberação na 19ª Reunião Ordinária realizada em
30 de outubro de 2018, considerando a Lei Municipal n.2626/1991, torna público o
presente Edital.
Fica aberto, no período de 7 a 12 de novembro de 2018, às instituições não
governamentais de atendimento, proteção, defesa e garantia de direitos às crianças
e adolescentes, inscritas no CMDCA de Pindamonhangaba, para que apresentem,
junto à Central dos Conselhos de Pindamonhangaba, à Avenida Albuquerque Lins,
138, em horário comercial os documentos obrigatórios e pertinentes, para habilitação
de candidatos a concorrer a 3 (três) vagas de conselheiros suplentes, para completar
o período de gestão 2017/2019, a saber:
I – requerimento, em papel timbrado da entidade, ao Presidente do CMDCA
solicitando a inscrição do representante/candidato, assinado pelo representante
legal, com os seguintes dados:
a)
Nome completo
b)
Endereço completo
c)
RG e CPF
d)
Telefone e email para contato
II – comprovante atualizado de inscrição no CNPJ da Instituição;
III – cópia da ata de eleição e posse da atual diretoria, registrada em cartório.
A análise e a habilitação das inscrições, e a eleição dos novos conselheiros suplentes
ocorrerá na 20ª Reunião Ordinária do CMDCA a ser realizada no dia 13/11/208, das
8h às 9h, no auditório da Prefeitura Municipal.
Pindamonhangaba, 6 de novembro de 2018.
Maria Cristina Pereira da Luz
Presidente em exercício – Gestão 2017/2019

CAE

Conselho de Alimentação Escolar
Pindamonhangaba, SP.

Criado pela Lei Municipal nº 3773, de 07/02/2001; alterada pela Lei
Ordinária 5.867, de 16 de dezembro de 2015
Gestão 2014/2018

CONVOCAÇÃO - 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA
CAE / 2018-2022
Ficam os senhores conselheiros titulares e suplentes do Conselho de Alimentação
Escolar – CAE, convocados a comparecerem, na data e local abaixo, para a realização
da 9ª Reunião do CAE, gestão 2018-2022:
Data:
Horário:
Local:

Pauta:

07/11/18, quarta-feira;
Primeira chamada: 15h00min
Segunda chamada: 15h30min
Sede da Secretaria de Educação e Cultura - SEC, sito à Av. Senador
Dino Bueno, nº 119 - Centro, (antiga Escola de Comércio João
Romeiro, CEP 12401-410
 Elaborar o Cronograma de Visitas
 Estudos acerca da cartilha sobre o CAE

Luciana Andreia Saquetti Rosas
Presidente do CAE - Gestão 2018/2022

Francisco Parente
PREFEITURA DE PINDAMONHANGABA, SP.
Secretaria de Educação e Cultura
e-mail: conselhosdaeducacao@pindamonhangaba.sp.gov.br

Observação: Os conselheiros que não puderem comparecer, respeitando o
Regimento Interno, deverão justificar a ausência através do e-mail institucional
conselhosdaeducacao@pindamonhangaba.sp.gov.br , ou através do Grupo CAE
Pinda 2018 - 2022, do WhatsApp.

Em Pindamonhangaba, todos os cursos têm a duração
de três anos. Em relação ao
vestibular de ingresso no início do ano que vem, a oferta
da unidade local incluem
vagas para: Manutenção Industrial (noturno); Mecânica - Processos de Soldagem
(matutino); Gestão de Negócios e Inovação (noturno);

Processos Metalúrgicos (noturno) e Projetos Mecânicos
(matutino).
Além do mais, os interessados que atendem aos
requisitos e realizaram o
pedido de redução do valor
da inscrição no exame de
2019, podem consultar a
conﬁrmação no site www.
vestibularfatec.com.br. As

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
– CMDCA
CONVOCAÇÃO – 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA 2018
Ficam as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros titulares e suplentes do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, convocados
a comparecer, na data abaixo, para a realização da “20ª Reunião Ordinária de 2018”,
cuja pauta vem a seguir:
Pauta:
1. Análise, habilitação e eleição de conselheiros suplentes para completar o quadro
de representantes da sociedade civil na Gestão 2017/109;
2. Posse aos conselheiros suplentes;
3. Recomposição da Diretoria;
4. Leitura e Aprovação de Ata;
5. Capacitação para conselheiros;
6. Prestação de contas de Projetos em execução/executados;
7. Outros assuntos pertinentes ao Conselho;
8. Informes gerais.
Data: 13/11/2018 (terça-feira) - Horário:
8h00 (oito horas) - Local:Auditório da
Prefeitura Municipal
Maria Cristina Pereira da Luz
Presidente em exercício – Gestão 2017/2019
Lembrando aos conselheiros que não puderem comparecer (sociedade civil e poder
público) que comuniquem seus suplentes e justiﬁquem sua falta através dos e-mails:
c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.br ou cmdca@pindamonhangaba.sp.gov.br

opções de descontos são o
direito de não pagamento
da taxa de R$ 70 ou a diminuição de 50% na quantia,
passando para R$ 35, da
candidatura na prova, que
será aplicada em 9 de dezembro (um domingo). Inclusive, o Manual do Candidato está disponível para
download gratuito no site.

A Fatec Pinda oferece a
oportunidade de ter qualificação em uma instituição pública
sem sair da região. Mais informações gerais sobre o vestibular podem ser conferidas no
endereço eletrônico voltado ao
exame. Já dados acerca da unidade municipal estão no site
institucional www.fatecpindamonhangaba.edu.br.

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PARA APRESENTAÇÃO DE
PROPOSTAS A SEREM FINANCIADAS PELO FUMCAD – FUNDO MUNICIPAL
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE PINDAMONHANGABA/
SP – 2019/2020.
DOS PROJETOS APRESENTADOS, ANALISADOS E APROVADOS A SEREM
FINANCIADAS PELO FUMCAD – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA
E DO ADOLESCENTE DE PINDAMONHANGABA/SP EM ATENDIMENTO AO
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 2019/2020.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pindamonhangaba
- CMDCA, criado pela Lei nº 2626/1991, no uso de suas atribuições estabelecidas
pela Lei 8.069/90,
Considerando o que dispõe a Lei Municipal n. 4140/2004,
Considerando a Resolução nº 137 do CONANDA,
Considerando as Resoluções números 2/2010 e 15/2012 do CMDCA,
Considerando os dispositivos da Lei Federal nº 13.019/2014,
Considerando o Artigo 12 do Edital FUMCAD 2019/2020,
E conforme deliberação na 19ª Reunião Ordinária realizada em 30 de outubro de
2018,
Torna pública, intempestivamente, a relação dos projetos aprovados para captação
de recursos para ﬁnanciamento em 2019/2020 – ANEXO N.1.
Pindamonhangaba, 30 de outubro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** AVISO DE LICITAÇÃO ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos Administrativos, sito na
Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n° 1400, Bairro Alto do Cardoso:
PREGÃO Nº 184/2018 (PMP 29496/2018)
Para “aquisição de equipamentos e aparelhos e camas de solteiro hospitalares”, com
entrega dos envelopes até dia 22/11/18 às 08h e início da sessão às 08h30.
PREGÃO Nº 185/2018 (PMP 29507/2018)
Para “contratação de empresa com fornecimento de material e mão de obra para
instalação de tela de alambrado em 02 Postos de Entrega Voluntária (PEV), no
Município de Pindamonhangaba”, com entrega dos envelopes até dia 21/11/18 às
14h e início da sessão às 14h30.
PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 186/2018 (PMP 29945/2018)
Para “aquisição de CDs, DVDs, cartuchos e toners, a ﬁm de atender a Prefeitura
Municipal de Pindamonhangaba pelo período de 12 meses”, com entrega dos
envelopes até dia 21/11/18 às 08h e início da sessão às 08h30.
Os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br. Maiores
informações no endereço acima das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.
*** LICITAÇÃO FRACASSADA ***
PREGÃO Nº 158/2018 (PMP 24825/2018)
A autoridade superior, face à manifestação do pregoeiro, considerou, em 06/11/2018,
fracassada a licitação supra, que cuida de “contratação de empresa especializada
em treinamento, educação permanente, material gráﬁco, sinalização e mão de obra
especializada para prestação de serviços de classiﬁcação de risco em unidade de
Urgência e Emergência seguindo as normativas do Sistema Único de Saúde no Município
de Pindamonhangaba, de acordo com as especiﬁcações do termo de referência”.
*** CONTRATO ***
PREGÃO Nº 162/2018 (PMP 26833/2018)
Foi ﬁrmado o contrato 155/2018, de 29/10/2018, para “contratação de empresa
especializada para fornecimento de licenças do pacote de aplicativos (software)
em nuvem gsuite, incluindo serviço de suporte técnico, conforme especiﬁcações no
termo de referência”, no valor de R$ 94.800,00, vigente por 12 meses, assinando
pela contratante e como gestor do contrato o Sr Fabrício Augusto Pereira, e pela
contratada, empresa Experts Informática Eireli ME, o Sr Davi Gomes de Souza.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO ESCRITÓRIO SERCON Serviços Contábeis
Solicitamos que o proprietário das empresas compareça com Urgência ao escritório para retirada dos documentos. End: Av. Albuquerque Lins, nº 178, São Benedito
– Pindamonhangaba / SP
- WILSON FERREIRA DOS SANTOS TRANSPORTES ME – CNPJ: 12.384.606/0001-57.
- FRANCIONE APARECIDA RIBEIRO ROCHA – CNPJ: 05.216.979/0001-53.
- PAULO DOS SANTOS PINDAMONHANGABA – CNPJ: 01.416.698/0001-93.
- ZÉLIA PRUDENTE – CNPJ: 07.241.922/0001-30.
- JULIETA GOMES DE AMARIZ – CNPJ: 06.060.173/0001-81.

Maria Cristina Pereira da Luz
Presidente em exercício – Gestão 2017/2019
ANEXO N.1 – PROJETOS FUMCAD – 2019/2020
Protocolo

Entidade

CNPJ

Projeto

Valor

26673

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de
Pindamonhangaba

54.126.818/0001-84

Projeto Sensações e
Sensibilidade

96.099,44

26674

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de
Pindamonhangaba

54.126.818/0001-84

# Acessando

51.788,19

26663

Associação dos Salesianos
Cooperadores de
Pindamonhangaba

05.381.354/0001-47

Camerata Jovem

26665

Associação dos Salesianos
Cooperadores de
Pindamonhangaba

05.381.354/0001-47

Resgatando Vidas

26648

Associação para Auxílio da
Criança e do Adolescente Projeto
Crescer

07.076.249/0001-20

Transformando Vidas

26643

Associação Pindamonhangabense
de Amor - Exigente

09.232.628/0001-97

Xeque Mate: o resgate

37.511,00
40.580,00

247.144,00
158.951,99

146.316,28

26645

Associação Pindamonhangabense
de Amor - Exigente

09.232.628/0001-97

Prevenção ao uso de álcool e
outras drogas para crianças e
adolescentes

26659

Associação Pindamonhangabense
de Amor - Exigente

09.232.628/0001-97

Artes cênicas como
intervenção na prevenção às
drogas

83.500,00

26631

Associação Pro Coalizões
Comunitárias Antidrogas do
Brasil

16.732.884/0001-09

Capacitação de jovens na
Prevenção Primária “Em
busca do melhor”

47.353,26

26632

Associação Pro Coalizões
Comunitárias Antidrogas do
Brasil

16.732.884/0001-09

FotografArte

54,452,00

10.430.790/0001-07

Cubo Ambiental

173.642,46

47.564.851/0001-20

Arte e Movimento
Laboratório de informática e
jogos pedagógicos
Jovens Protagonistas
O teatro de grupo na escola
Criança, câmera & ação
Projeto Educacional Anália
Franco
Projeto Guri

113.960,38

26649

Instituto de Apoio ao
Desenvolvimento Humano a
Artes e Aprendizagem – IA3
Lar São Judas Tadeu

26651

Liceu Coração de Jesus

60.463.072/0013-30

26611
26613
26681

Nous – Escola Noética da Vinci
Nous – Escola Noética da Vinci
Projeto Social Grêmio União
Casa Transitória
Fabiano de Cristo
Associação Amigos do GURI

26.769.659/0001-09
26.769.659/0001-09
09.367.172/0001-72

26604

26231
26248

50.455.815/0001-33
01.891.025/0001-95

34.490,61
131.105,70
79.758,65
86.134,23
474.823,53
196.619,53

6

Tribuna do Norte

Pindamonhangaba, 7 de novembro de 2018

C ultura

QUARTA-FEIRA

Tudo pronto para o “40º Feste”
O mais tradicional Festival Nacional de Teatro da região deﬁne a programação deste ano. Evento será realizado de 14 a 25 de novembro
Na próxima semana, Pindamonhangaba receberá o mais
tradicional festival de teatro da
região. De 14 a 25 de novembro,
a Prefeitura de Pindamonhangaba, por meio do Departamento
de Cultura, realiza o “40º Feste”.
A 40ª edição o festival tem seu
sucesso anunciado pela quantidade de inscrições recebidas de nove
estados brasileiros. Foram 169
inscritos, sendo 79 na categoria
“Adulto”; 36 na categoria “Rua”; e
53 na categoria “Infantil”.
O júri de seleção, formado por
Victor Narezi, Ana Roxo e Clau-

40º FESTE

dio Mendel, escolheu os espetáculos participantes deste ano.
Para a seleção dos espetáculos,
a comissão adotou como critérios: diversidade de linguagem,
clareza na proposta de encenação, empenho na produção estética do espetáculo, relevância da
pesquisa de linguagem e importância da inserção do grupo em
sua própria comunidade, além
da relevância dos temas abordados. “Parabenizamos os grupos
selecionados, desejamos vida
longa ao festival”, disse a comissão, por meio de relatório.

O “Feste 2018” contará com
seis espetáculos adultos, quatro
espetáculos infantis, quatro espetáculos de rua e sete espetáculos
convidados, somando 21 peças,
em 11 dias de apresentações nos
seguintes locais: Teatro Galpão,
Parque da Cidade, praça Monsenhor Marcondes, Palacete Tiradentes e Bosque da Princesa.
Todas as apresentações são gratuitas, porém para os espetáculos
no Teatro Galpão é necessário retirar o ingresso com antecedência
na bilheteria do teatro, pois são
apenas 221 lugares disponíveis.

Grupo
Os Ciclomáticos Cia de Teatro
Teatro Humanóide
Coletivo Cê
Caravan maschera
Os Geraldos
ETC E TAL

Cidade
Rio de Janeiro - RJ
Taubaté - SP
Votorantim - SP
Atibaia - SP
Campinas - SP
Rio de Janeiro - RJ

ESPETÁCULO INFANTIL – Teatro Galpão
Dia Hora Espetáculo
19
9h
A Princesa e a Costureira
20
15h Salve, Malala!
21
15h E Se...
22
14h As estrelas do céu

Grupo
Teatro da Conspiração
Cia. La Leche
Tato Criação Cênica
Os Geraldos

Cidade
Santo André - SP
São Paulo - SP
Curitiba/PR
Campinas - SP

ESPETÁCULO RUA
Dia Hora Local
10h Parque da Cidade
15
17
24

15h
10h
10h

teatro e a cultura como um todo.
Também é uma troca de experiências para os atores e os agentes culturais da cidade, enﬁm,
uma data festiva para as pessoas
de todas as idades. Estão todos
convidados a prestigiar o Feste”,
destacou o diretor de Cultura,
Alcemir Palma.

ESPETÁCULOS CONVIDADOS
Divulgação

Dia 14

Divulgação

Dia 19

FESTIVAL NACIONAL DE TEATRO DE PINDAMONHANGABA
DE 14 A 25 DE NOVEMBRO DE 2018

ESPETÁCULO ADULTO – Teatro Galpão
Dia Espetáculo
15
Ariano - O Cavaleiro Serta0nejo
16
Yayá
17
1989
18
Vigiar e punir
22
Rasto Atrás
23
Fulano & Sicrano

15

“É muito gratiﬁcante podermos realizar a quadragésima
edição do Feste, o festival de teatro mais tradicional da nossa
região. Essa é uma oportunidade para que o público da cidade
possa assistir gratuitamente a
diversos espetáculos, conhecer
novas linguagens e valorizar o

Parque da Cidade
Praça Mons.
Marcondes
Parque da Cidade

Espetáculo
A História de Bernarda Soledade
Feira Lambe-lambe
10 minutos para você _ uma
performance afetiva
Pelas Ordens do Rei Que Pede
Socorro

Grupo
Severina Companhia de
Teatro
Teatro de Caixeiros
Coletivo Entre Oito

Cidade
Pindamonhangaba

O Buraco d`Oráculo

São Paulo - SP

Divulgação

Dia 23

Ribeirão Preto - SP
Jacareí, SP

ESPETÁCULOS CONVIDADOS
Dia Hora Local
14 20h
Teatro Galpão

Espetáculo
Ledores do medo

Grupo
Cia do Tijolo

Cidade
São Paulo

19

20h

A[r]mar

Suacompanhia

São Paulo

21
24

19h30 Palacete Tiradentes
17h
Bosque Princesa

Cia Quase Cinema
Clownbaret

Taubaté
São Paulo

24

20h

Teatro Galpão

Muito Mais Vida Severina
Máquina de Brasilidade SESCOP
A Receita – SESI

25

16h

Bosque Princesa

NAC - Núcleo de Artes
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Dia 24

LANÇAMENTO DO LIVRO “TRILHAS DE UM
SONHADOR” ACONTECE NESTA QUARTA (7)
COLABOROU COM O
TEXTO: VICTOR GOBBO
Nesta quarta-feira (7), o
Palacete 10 de Julho recebe o
lançamento do livro “Trilhas
de um Sonhador”, de Guataçara Monteiro, às 18 horas.
O livro retrata a trajetória de vida do artista visual

Guataçara Monteiro, que
inﬂuenciado pela cultura
amazônica, aprendeu a olhar
seus arredores com muita
cor e alegria, transmitindo
esta vivacidade em suas
obras. É carregado de imagens de obras de arte confeccionadas ao longo dos anos
e também de fotograﬁas que
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O Palacete 10 de Julho recebe o lançamento do livro
“Trilhas de um Sonhador”, de Guataçara Monteiro

com muita beleza e magia,
aproximarão o leitor do universo do artista.
O texto nos convida a fazer
uma imersão em sua rotina
e em suas memórias, onde
descreve poeticamente e com
uma linguagem clara, momentos importantes de sua
jornada enquanto artista,
visão empreendedora, projetos e aspirações.
Aos 18 anos, Guataçara
voou de Castanhal no Pará e
veio pousar no Vale do Paraíba, interior de São Paulo,
onde ﬁxou residência e iniciou
sua história como artista.
Hoje é artista visual formado em licenciatura em Artes
Visuais e pós-graduado em
Cultura Popular Brasileira
pela Univap - Universidade
do Vale do Paraíba/SP. Já
realizou exposições de artes
plásticas no Brasil e na Europa e desenvolve projetos na
área da educação e cultura.
O Palacete 10 de Julho ﬁca
na rua Dep. Claro César, 33 –
centro.

“O Pequeno Italiano” é a estreia
da semana pelo ‘Ponto Mis’
COLABOROU COM O
TEXTO: VICTOR GOBBO
Nesta semana, em parceria
com o MIS (Museu da Imagem e
do Som), a Prefeitura de Pindamonhangaba exibirá o ﬁlme “O
Pequeno Italiano”, nesta quarta-feira (7), na biblioteca Maria
Bertha Cesar, de Moreira César,
e quinta-feira (8), no CEU das
Artes, ambos às 14 horas.
O longa conta a história de um
menino chamado Vanya, de seis
anos, que vive em um orfanato na
Rússia. Em breve será adotado
por um casal de italianos, daí o
apelido dado por seus colegas, o
“pequeno italiano”. Um dia, uma
jovem mulher aparece na instituição desejando recuperar seu ﬁlho.
Desesperada, pois o ﬁlho já tinha
sido adotado há tempos, ela se
suicida jogando-se debaixo de um
trem. O pequeno italiano acredita
que sua mãe também pode tentar
buscá-lo algum dia. Com medo
que ela tenha o mesmo destino

Reprodução

Filme conta a vida de um
menino num orfanato da Rússia
trágico, decide procurar por ela.
Com essa ideia em mente, o menino parte para sua longa jornada
em busca da mãe.
A biblioteca Maria Bertha César ﬁca na rua Dr. Gonzaga, s/n –
Moreira César e o CEU das Artes,
na avenida das Orquídeas, 647-735
– residencial Vale das Acácias.

